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Lista de produtos

Advertência de segurança:
Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.
Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.
Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o
processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os
seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação
dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter
informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente
aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no
nosso sítio web (http://techinfo.glasurit.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por
assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.
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Betumes BF Endurecedores Diluentes

Glasurit® Ratio-Multibetume branco 839-20/20K 948-36
948-52

Glasurit® Betume Fino 839-25 948-36

Glasurit® Betume fácil de lixar 839-55 948-36
948-52

Glasurit® Multi-betume universal,
cinzento claro

839-70/70K 948-36
948-52

Glasurit® Betume multiusos de
aplicação à trincha

839-85 948-36 máx. 4% 352-10, -50

Glasurit® Betume para Plásticos 839-90 948-36

Glasurit® Masilha de fibra de vidro 901-21 948-36

Glasurit® Betume à pistola UP,
cinzento

1006-26 948-22

Primários P Endurecedores Diluentes

Glasurit® Anti-corrosivo Primário 1K
castanho

183-30

Glasurit® Primário-Aparelho
fosfatante beige

283-150 352-230

Glasurit® Primário 2 componentes 285-26 929-26 352-50
352-91

352-216

Glasurit® Imprimação aderente
plástico 1K

934-0

Glasurit® Imprimição aderente para
plásticos 1K

934-10
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Primários aparelho PF Endurecedores Diluentes

Glasurit® Primário aparelho UV
cinzento

151-170

Glasurit® Primário-Aparelho base
água 1K, cinzento escuro

176-72 93 E3

Glasurit® Primário-Aparelho 1K
express cinzento claro

183-70

Glasurit® Primário-Aparelho
fosfatante beige

283-150 352-228 352-50
352-91

Glasurit® Primário aparelho Pro,
branco

285-230 929-58 352-50
352-91

352-216

Glasurit® Primário aparelho Pro,
cinzento

285-270 929-58 352-50
352-91

352-216

Glasurit® Primário aparelho Pro,
preto

285-290 929-58 352-50
352-91

352-216

Glasurit® Primário-Aparelho HS
cinza

285-505 929-55
929-56

352-50
352-91

352-216

Glasurit® Primário-Aparelho HS
preta

285-555 929-55
929-56

352-50
352-91

352-216

Glasurit® Primário-Aparelho HS
branco

285-655 929-55
929-56

352-50
352-91

352-216

Glasurit® Primário-Aparelho cinza 285-700 929-55
929-56

352-50
352-91

352-216

Glasurit® Primário aparelho, branco 285-730 929-55
929-56

352-50
352-91

352-216

Glasurit® Primário-Aparelho preto 285-790 929-55
929-56

352-50
352-91

352-216
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Primários aparelho PF Endurecedores Diluentes

Glasurit® Primário-Aparelho epoxi 801-72 965-60 352-91
352-216

Glasurit® Imprimação aparelho para
plastico

934-70 929-56 352-50
352-91

Aparelhos F Endurecedores Diluentes

Glasurit® HS Vedante transparente 285-0 929-55
929-56

352-50
352-91

352-216

Glasurit® Aparelho sem lixagem,
cinzento claro

285-31 929-55
929-56

352-91
352-216

Glasurit® HS Aparelho sem lixagem,
branco

285-38 929-55
929-56

352-91
352-216

Glasurit® HS Aparelho sem lixagem,
preto

285-49 929-55
929-56

352-91
352-216

Glasurit® HS Aparelho para colorir
transparente

285-95 929-55
929-56

352-50
352-91

352-216



Fichas técnicas
F 1

11/2017

Lista de produtos

Advertência de segurança:
Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.
Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.
Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o
processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os
seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação
dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter
informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente
aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no
nosso sítio web (http://techinfo.glasurit.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por
assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.

 

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

Esmalte T Endurecedores Diluentes

Glasurit® Série 22 Esmalte HS 2K 22-HS 929-91
929-93
929-94

352-50
352-91

352-216

Glasurit® Série 22 Esmalte HS 2K
VOC

22- VOC 929-31
929-33
929-34

352-50
352-91

352-216

Glasurit® Série 22 Esmalte HS 2K
VOC MC600

22- VOC MC600 929-61
929-63
929-64

352-10
352-30
352-50

Glasurit® Série 55 Sistema Bicapa 55- 352-50 
352-91 
352-216

Glasurit® 55 Line Basecoat velvet
silver II

55-9190 929-HS 
929-VOC

Fundo Glasurit® 55- Limited Edition
55- Magic Collection

55- 352-50
352-91

352-216

Glasurit® Série 90 Sistema Bicapa
Metalizados/Lisos/Efeito Perolado

90- 93-E3

Fundo Glasurit® 90- Limited Edition
90- Magic Collection

90- 93-E3

Sistema de cores para interiores
Glasurit® 90 Efeitos metalizados/
sólidos/pérola

90-IC 440 93-IC 330 352-50
352-91

352-216
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Vernizes C Endurecedores Diluentes

Glasurit® Verniz HS VOC 923-35 929-31
929-33
929-34

352-91
352-216

Glasurit® Verniz MS Antiarranhazos 923-43 929-76 352-91
352-216

Glasurit® Verniz HS VOC
Antiarranhazos

923-45 929-31
929-33
929-34

352-91
352-216

Glasurit® Verniz MS Extra Mate 923-55 929-31      929-91
929-33      929-93
929-34      929-97

352-91

Glasurit® Verniz MS Mate elástico 923-58 929-31      929-91
929-33      929-93
929-34      929-94

929-97

352-91

Glasurit® Verniz HS-UV 923-109 929-91
929-93
929-94

352-50
352-91

352-216

Glasurit® Verniz HS universal VOC 923-115 929-31
929-33
929-34

352-91
352-216

Glasurit® Verniz Racing HS VOC 923-135 929-31
929-33

352-50
352-91

352-216

Glasurit® Verniz Racing MS 923-144 929-91
929-93

352-50
352-91

352-216

Glasurit® Verniz MS 923-155 929-91
929-93
929-94

352-50
352-91

352-216
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Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.
Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.
Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o
processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os
seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação
dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter
informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente
aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no
nosso sítio web (http://techinfo.glasurit.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por
assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.
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Vernizes C Endurecedores Diluentes

Glasurit® Verniz Multi HS 923-255 929-91
929-93
929-94

352-50
352-91

352-216

Glasurit® Verniz Multi HS VOC 923-335 929-31
929-33
929-34

352-91
352-216

Glasurit® Verniz HS VOC resistente a
riscos

923-447 929-31
929-33
929-34

352-91
352-216

Verniz HS VOC extremamente
resistente a riscos da Glasurit®

925-2002 929-2002 352-91
352-216
352-370

Glasurit® Verniz HS VOC de secagem
rápida

923-610 929-61
929-63
929-64

352-10
352-30
352-40

Glasurit® Verniz HS VOC universal 923-625 929-61
929-63
929-64

352-10
352-30
352-40

Glasurit® Verniz HS VOC de brilho
intenso

923-630 929-61
929-63
929-64

352-10
352-30
352-40

Glasurit® Verniz HS VOC resistente
aos riscos

923-645 929-61
929-63
929-64

352-10
352-30
352-40
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Produtos vários X Endurecedores Diluentes

Glasurit® Blending Clear 55-B500

Glasurit® Aditivo tricapa 90-M5 93-E3 
93-E3 lento

Glasurit® Verniz de esbatido 90-M50 93-E3 
93-E3 lento

Glasurit® Guia de lixado preto 581-90

Glasurit® Diluente limpeza 700-1

Glasurit® Desengordurante e agente
de limpieza

700-10

Glasurit® Coagulante em pó 700-7

Glasurit® Tinta Antigravilha e
Protecção

1109- 90-VE

Glasurit® Dissolvente de esbatidos 352-450

Glasurit® Spot Blender 352-500

Glasurit® Spot Blender aerosol 352-500 AE
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Aditivos Z Endurecedores Diluentes

Glasurit® Aditivo para plástico 522-10

Glasurit® Aditivo para pincel e rolo 522-78

Glasurit® Aditivo Elastificante 522-111

Glasurit® Massa para matear HS 522-322

Glasurit® Massa Estrutural fina 522-345

Glasurit® Aditivo Racing 523-15

Glasurit® Aditivo Anti-silicone 580-100

Glasurit® Endurecedor 929-

Glasurit® Endurecedor HS /
Endurecedor HS para Aparelho

929- HS

Glasurit® Endurecedor VOC 929- VOC


